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في هذا اإلصدار:

أبرز عمالء “ طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع 
والنشر” خالل شهر تموز 201٧

أبوغزاله للترجمة تشارك في ترجمة الجلسة 
النقاشية حول  »األردن كحاضنة لالستثمارات 

الصينية » القطاعات واألسلوب واألطراف«

»أبوغزاله« تعقد مؤتمرها السنوي بقرار التوسع 
في جميع دول العالم وفي جميع الخدمات

»أبوغزاله« تستعد لتقديم دورات وامتحانات 
»مؤهالت كامبردج للغة اإلنجليزية« بعد 

اعتمادها كمركز معتمد

أبرز عمالء “ طالل أبوغزاله للترجمة والتوزيع 
والنشر” خالل شهر تموز 201٧

الجلسة  ترجمة  في  تشارك  للترجمة  أبوغزاله 
لالستثمارات  كحاضنة  »األردن  حول   النقاشية 

الصينية » القطاعات واألسلوب واألطراف«

 	UNHCR
 	 UNRWA
 	The Royal Film Commission
 	Standard Chartered Bank
 	 Dar Al Fan
 	 Jordan Kuwait Bank
 	 Mercy Corps

والتوزيع  للترجمة  أبوغزاله  طالل  قامت   - عمان 
للحدث  الفورية  الترجمة  أعمال  بتغطية  والنشر 
حيث  المعرفي  أبوغزاله  طالل  ملتقى  نظمه  الذي 
سعادة  المعرفي  أبوغزاله  طالل  ملتقى  استضاف 
الصين  جمهورية  سفير  وايفانج،  بان  السيد 
للحديث  نقاشية  جلسة  خالل  عمان،  في  الشعبية 
الصينية  لالستثمارات  كحاضنة  األردن  حول 
سعادة  برعاية  واألطراف«  واألسلوب  »القطاعات 

أبوغزاله. الدكتور طالل 

“الترجمة ليست مجرد نقل كلمات 
فحسب، بل إبراز لثقافة كاملة”

أنطوني بيرغس
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»أبوغزاله« تعقد مؤتمرها السنوي بقرار التوسع في جميع دول العالم وفي جميع الخدمات

عمان  األردنية  العاصمة  في   2017 للعام  السنوي  مؤتمرها  أبوغزاله  طالل  مجموعة  عقدت   - عمان 
أيام تحت رئاسة  لمدة ثالثة  استمر  الماريوت والذي  فندق  2018( في  تحت عنوان )مائة مكتب عام 
مكاتب  جميع  من  ومسؤول  مدير   300 عن  يزيد  ما  وبمشاركة  أبوغزاله،  طالل  الدكتور  سعادة 

العالم. حول  المجموعة 

بأدائها  والتوسع  االرتقاء  إلى  السنوي  اللقاء  هذا  مثل  عقد  من  أبوغزاله  طالل  مجموعة  وتهدف 
كمجموعة  عليه  تسير  الذي  التحول  وتعزيز  والمكاتب،  والخدمات  األنشطة  جميع  في  وأعمالها 

ومعرفية. عالمية 

عائلة  يشكلون  الذين  المجموعة  أبناء  بجميع  فخره  عن  أبوغزاله  طالل  الدكتور  سعادة  وأعرب 
أن  وأثبتوا  اإلنجازات،  في  البارز  الدور  لهم  كان  والذين  العالم،  أرجاء  جميع  في  منتشرة  واحدة 

العالم.  في  منطقة  أي  على  حكرا  ليست  العالمية  المؤسسات 

أبوغزاله  طالل  مجموعة  تربط  التي  العالقة  عمق  وأكد  بالسفير،  أبوغزاله  الدكتور  ورحب   
معربا  المجاالت،  من  العديد  خالل  من  بالتعاون  كان  أثرها  والتي  الشعبية،  الصين  وجمهورية 
 2016 عام  الصينيـة«  العربيـة  الصداقـة  لدعـم  المتميـزة  الجهـود  »جائـزة  بمنحه  اعتزازه  عن 
عن  أعرب  كما  شخصيا«،  بنج«  جين  »شي  الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس  فخامة  قبل  من 
لمعهد طالل  ياندونغ  ليو  الدكتورة  سعادة  الصيني  الدولة  مجلس  رئيس  نائب  بزيارة  أيضا  اعتزازه 

لألردن. الرسمية  زيارتها  خالل  أبوغزاله،  طالل  وجامعة  كونفوشيوس  أبوغزاله 
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بعد  اإلنجليزية«  للغة  كامبردج  »مؤهالت  وامتحانات  دورات  لتقديم  تستعد  »أبوغزاله« 
معتمد  كمركز  اعتمادها 

لعقد  باالستعداد  للتدريب  أبوغزاله  أكاديمية  خالل  من  أبوغزاله  طالل  مجموعة  باشرت   - عمان 
كامبردج.  لجامعة  التابعة  اإلنجليزية«  للغة  كامبردج  »مؤهالت  وامتحانات  دورات 

في  المتخصصين  من  لمجموعة  تأهيلية  دورة  كامبريدج  جامعة  مع  بالتعاون  األكاديمية  وعقدت 
في  المحادثة  بامتحان  الخاص  الجزء  لتنفيذ  لديها  معتمدين  كممتحنين  إلعدادهم  اإلنجليزية،  اللغة 
القادمة. الفترة  خالل  المجموعة  ستعقدها  التي  التدريبية  الدورات  في  للمشاركين  اإلنجليزية  اللغة 

المعتمدة  األساليب  على  المشاركون  خاللها  تعرف  يومين  مدار  على  العمل  ورشة  تنفيذ  تم  وقد 
لجامعة  التابعة  اإلنجليزية«،  للغة  كامبردج  »مؤهالت  في  والمتبعة  المحادثة  امتحانات  تقديم  في 

يستحقها.  التي  العالمة  على  المشارك  حصول  لضمان  كامبردج 

للغة  كامبردج  مؤهالت  من  معتمد  كمركز  اعتمادها  تم  أبوغزاله  طالل  مجموعة  إلى  يشار 
مستوياتها. بمختلف  اإلنجليزية  اللغة  امتحانات  لتنفيذ  كامبردج  لجامعة  التابعة  اإلنجليزية« 


